Højtydende smeltelim til industrien

Omkostningseffektive bulk-smeltelime

Tecbond® bulk-smeltelim
Reference

Beskrivelse

TECBOND 271-PL

Lim til Polyethylen og polypropylen. Vil også binde til de fleste andre plastmaterialer, fiberdug og
tekstiler. Denne lim har et godt niveau af både varme og kulde modstand, og bør være det
første valg til limning af polyethylen.

TECBOND 272-PL

Hvid højtydende lim formuleret for produktsamlings applikationer, der kræver god høj og lav
temperatur resistens, egnet til de fleste plastmaterialer. Anvendelige i bilindustrien til limning af
skum og plastdele til pulverlakeret stål.

TECBOND 273-PL

Højtydende montagelim som klæber effektiv til keramik, metaller, glas og de fleste plastmaterialer
herunder polypropylen. Alsidig og egnet til at lime uens overflader sammen. Indeholder gummi
for at give mulighed for forskellige satser for termisk udvidelse.

SPRAYTEC 420-PL

Spray lim til limning af emballage skum, boblefilm, vakuumformede lister, polstrings skum mm.
Godkendt til UL2395 for at sikre varmeisolering i VVS-apparater. Påføres i vulst eller dotform for
god binding på de fleste plastmaterialer.

SPRAYTEC 430-PL

Spray lim med en meget lang åben tid. Giver en aggressiv klæbebelægning i op til 6 minutter, hvilket
giver en elastisk binding, når den har sat sig. Velegnet til plast, skum, træ og pap. Anvendes i vulst
eller prik form velegnet til produkt samling / montage opgaver.

TECBOND 802-PL

Aftagelig pletfri smeltelim til kreditkort, flytbare etiketter, pallestabilisering, salgsfremmende
genstande eller gavekort limet til kort osv.

TECBOND 803-PL

Lavpris aftagelig smeltelim til kreditkort, flytbare etiketter, pallestabilisering, salgsfremmende
genstande eller gavekort limet til kort osv. Ideelt i tilfælde hvor omkostningsbesparelse er vigtig, og
lidt farvning af papirsubstratet er acceptabelt

TECBOND 901-PL

Trykfølsom spray lim med høj klæbeevne. Velegnet til emballage der involverer skum, flamingo,
boblefilm. Kan anvendes ved lave temperaturer til flamingo, indsætter puder i kødbakke pakker, god til
label mærkning.

TECBOND 902-PL

Meget hård trykfølsomt lim med høj klæbeevne. God varmebestandighed, egnet til PoS applikationer
ved brug af XY plottere. Bruges til bl.a. fremstilling styrthjelme, konvolut forsegling, isolering. Høj
forskydningsstyrke

CASTTEC 42-PL

Udvidet åbningstid, kan anvendes i vulst eller spray. Udviklet til fremstilling af forme til
betonelementer i industrien og kan binde træ, metal og skum til støbeforme. Hurtig leverings
hastighed og let at rengøre fra støbeforme.

TECBOND 5-PR

Lav viskositet universal lim med en lang åben tid. Ekstraordinær vedhæftning, egnet til limning af
mange plastik, keramik, let metaller og mange bløde træsorter, hvor der kræves tætte samlinger.

TECBOND 110-PR

Økonomisk brun emballage lim til de fleste emballage applikationer. Hurtig levering af lim, sætter
sig hurtig og er fødevaregodkendt

TECBOND 351-PR

Højtydende, alsidigt emballage lim. Høj termisk stabilitet for klarere løb og lavere
vedligeholdelsesomkostninger. Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer. ingen
forkulning, ingen dyse blokeringer og er fødevaregodkendt

TECBOND 355-PR

Metallocen baseret emballage lim. Fremragende vedhæftning til vanskelige overflader med høj og
lav temperaturbestandighed. Høj termisk stabilitet for klarere drift og mindre vedligeholdelse,
overlegen vedhæftning til bred vifte af materialer. Ingen røg / dampe

TECBOND 122-PR

Madras pocket spring montagelim. Hurtig smeltende, høj vedhæftning, fremragende fleksibilitet,
omkostningseffektiv

TEF-ProClean 3694

Meget effektiv rengøringsmiddel til fjernelse af kul- og smeltestoffer fra tanke, slanger og hoveder

Med over 40 års erfaring inden for industrien har
tecbond en smeltelim til næsten alle opgaver - som
alle er blevet omhyggeligt formuleret for at give den
rette balance mellem ydeevne og værdi.
Moderne produktionsteknikker sikrer
batchensartethed og kvalitet, som garanterer din
processer, udstyr samt produktets ydeevne.

Anvendelse

Anvendelse
temperatur (ºC)

Viskositet @ åbent tid Farve
160/180 ° C

Form / BlødgøringsVarmeType
punkt
bestandighed

Sprød
-brud

Høj vedhæftning
PP / PE

170-190

13000/6500

Medium

Offwhite

Pude

145

65

-20

Høj & lav
temperatur
modstand

170-190

20000/6000

Medium

Hvid

Pude

155

105

0

Keramik / metaller,
og
montagearbejde

160-190

2750/1600

Medium

Brun

Pude

85

75

0

Skum herunder
polstring
applikationer

150-180

7700/4300

Meget lang Brun

Pude

105

85

0

Lang åben tid
produkt samling

150-180

6800/3800

Meget lang Lysebrun

Pude

105

75

0

Aftrækkelige /
flytbare

160-180

11000/4600

N/A

Klar

Pude

104

N/A

-30

Omkostningseffektiv
aftrækkelige /
flytbare

150-170

3900/1700

N/A

Klar

Pude

107

N/A

-30

EPS / anvendelse
lav temperatur

150-190

3700/2000

Permanent Klar

Pude

90

65

10

Tough PSA til XY
plottere

150-190

2700/1500

Permanent Lysebrun

Pude

95

60

-20

Limning af træ,
plast, metal og
skum til
støbeforme

160-190

6600/3400

Meget lang Lysebrun

Pude

105

80

-15

Lav viskositet /
lang åbentid

160-180

2200/1400

Kort

Lysebrun

Pellet

112

70

0

Universal
emballage formål

150-180

1400/800

Kort

Brun

Pellet

115

80

20

Høj ydeevne
emballage

150-180

950/600

Kort

Hvid

Pellet

112

80

-10

Metallocen
emballage

150-180

1500/950

Kort

Hvid

Pellet

111

85

-20

Madras pocket
fjedre

140-180

3000/1700

Medium

Fløde

Pude

76

65

10

Hot melt
rengøringsmiddel

100-160

<20

N/A

Hvid

Pastiller

58

N/A

N/A

Fordele

Tecbond emballage og montage bulk-smeltelim er egnede til anvendelse i mange industrier, herunder støbning,
præ-støbt beton, biler, træbearbejdning, madras, filtrer og produkt samling.
Disse højtydende lime tilbyder en række løsninger, der dækker ekstreme temperaturer og samtidig limer mange
vanskelige substrater, såsom polypropylen og polyethylen.


Omkostningseffektiv: bulk-lim er den mest omkostningseffektive form for smeltelim.



Volumen: De store mængder af klæbemiddel, der er til rådighed, kan medvirke til at sænke omkostningerne
ved højvolumen applikationer



Let at automatisere: Store automatiserede systemer kan sættes op til at fjerne arbejdskraft og øge
produktiviteten



Ingen størrelse krav: De fleste former for tecbond bulk lim vil fungere i de fleste maskiner

Hvis du har spørgsmål, eller brug for hjælp
til at vælge den rigtige lim til din opgave,
skal du blot kontakte os ved hjælp af
oplysningerne nederst på siden.

tec 4500B / 4500S Pneumatisk Limpistol er designet til
produktionsvirksomheder.
Limpistolerne giver brugerne mulighed for at bruge billigere
bulk smeltelim som piller, puder eller limpatroner.
tec 4500B / 4500S er en pneumatisk ekstrudering hotmelt
limpistoler, som har en enkelt twist lås til smeltekammeret.
Denne bulk hotmelt limpistol opvarmer hurtigt og har en lav
vægt samt et aftagelig stativ.
6 bar (90 psi) luftforsyning påkrævet.

Tekniske specifikationer
Smelte kapacitet: 1 - 2,5 kg / time
Lim størrelse: Granulat, Puder, 43mm limpatron
Spænding: 220V - 240V
Effekt: 600W
Temp Control: Forudindstillet termostat
Hotmelt pistol ° C: 180 - 190 ° C
Lowmelt pistol ° C:
Strømkabel: 3m
Vægt: 1,25 kg (4500B)
1,45 kg (4500S)
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